
A kontinensvándorlás a 20. század elején megfogalmazott elmélet, amely elő-
ször vetette fel, hogy a kontinensek nem voltak mindig jelenlegi helyükön, ha-
nem az idők során egymáshoz képest jelentősen elmozdultak. Francis Bacon 
brit tudós már 1620-ban felhívta a figyelmet arra, hogy a kontinensek partvo-
nalai helyenként hasonlítanak egymáshoz, valamint egyes földrészek úgymond 
összeilleszthetők. Bacon mellett a flamand Abraham Ortelius és az amerikai 
Benjamin Franklin is közzétette a megfigyeléseit arról, hogy az Atlanti-óceán két 
oldalán lévő földrészek (Afrika és Dél-Amerika) formában összeillenek. A konti-
nensek mozgásának gondolatát Frank Bursley Taylor amerikai geológus vetette 
fel először 1908-ban egy földtani értekezleten. Egyes geológusok a déli féltekén 
már 1900 körül felfedezték azt is, hogy a déli kontinensek geológiai formációi 
hasonlóságokat mutatnak. Az 1960-as évekre formálódott ki az Alfred Wegener 
tudós nevéhez kapcsolódó elmélet, miszerint a kontinensek valaha (több millió 
évvel ezelőtt) egyetlen földrészt, az úgynevezett Pangeát alkották, mely az idők 
folyamán feldarabolódott, és megkezdődött a mai kontinensek kialakulása.
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A Bánk a régi magyar Bán személy-
névből származik. Rokon neve: Bá-
nos. Katona József 1820-ban meg-
jelent drámájának címszereplője, a 
magyar nagyúr viselte ezt a nevet, 
akit egyéni tragédiája, illetve népe 
sorsa tesz bűnössé. 
A József héber eredetű férfi név, jelen-
tése: Jahve gyarapítson. John Mar  co 
Allegro 20. századi brit archeo lógus 
feltevései szerint a név a kő jelenté-
sű héber jaspis szó származéka. Ez 
a főpapok palástján és mellén hor-
dott drágakő díszekre vésett törzsi 
jelekre utal. Női párja: Jozefa, Joze-
fi n, Jozefi na.

Pindroch Csaba
A Jászai Mari-díjas színész Salgótar-
jánban született 1972. március 
19-én. Tanulmányait Eszter-
gomban kezdte, színészi 
diplomáját pedig 1997-
ben szerezte a színi-
egyetemen. 1997 és 
2002 között a Buda-
pesti Kamaraszínház 
tagja volt, majd 2002 
és 2006 között a Víg-
színház színésze. Az 
igazi hírnevet a Valami 
Amerika című vígjáték 
hozta meg neki 2002-ben, 
melyben Várnai Tamás ren-
dezőt alakította. Szintén fon-
tos szerepet kapott a Kontrollban 
(2003). Emellett Bélus szinkronhangját 
adta a Nyócker! című animációs alkotásban, aztán felbukkant a Koltai Róbert által 
rendezett Megy a gőzös (2007) című vígjátékában. 2009-ben a Marian Cozma kézi-
labdás haláláról szóló Szíven szúrt ország című drámában volt látható. Szabó Győző 

színésszel eddig 1 1 fi lmben dolgozott együtt: Bizto-
sítás, Az ötödik szoba, Valami Amerika, Szent Iván 
napja, Magyar vándor, Nyócker!, Megy a gőzös, 
Valami Amerika 2, Block-66, Magic Boys és Valami 
Amerika 3. 2006 és 2011 között szabadúszóként te-
vékenykedett, 2012-től kezdve a Thália Színház mű-
vésze. 2019-ben Jászai Mari-díjjal jutalmazták. 2006 
óta Verebes Linda színésznő férje, házasságukból 
három gyermekük (Mira, Richárd, Patrik) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bár mindent alaposan megtervezett, né-
hány váratlan esemény felborítja a na-
pirendjét. Bármilyen helyzet alakul ki, 
mindvégig legyen alkalmazkodó!

Tartsa távol magát a negatív gondolatok-
tól! Tegyen eleget a munkahelyi követel-
ményeknek, ám ne hajtsa túl magát! Ma-
radjon mindig mértékletes!

Nagy lendülettel tevékenykedik, egyszer-
re több munkálatnak akar a végére járni. 
Az Ön érdekében jobban teszi, ha most 
kissé visszavesz a tempóból!

Kiváló érzékkel talál megoldásokat a vá-
ratlanul felbukkanó problémákra. Ne 
változtasson az elvein, és továbbra is lé-
nyegre törően cselekedjék!

Az elmúlt időszakban befektetett erőfe-
szítései meghozzák az eredményt, és a 
hosszú távú tervei révbe érnek. Új kihívá-
sokat egyelőre ne vállaljon!

Megpróbáltatásokra készülhet, viszont, 
ha magabiztos marad, gond nélkül meg-
oldhat mindent. A sikerek kulcsa ez alka-
lommal a részletekben rejlik.

Fordítsa figyelmét olyan kihívások felé, 
amelyeket eddig igyekezett távolról elke-
rülni. Ámde mindeközben ne veszítse el 
szeme elől kitűzött céljait!

Rátermettségének köszönhetően képes 
véglegesíteni számos folyamatban lévő 
munkát. Mielőtt új teendőkbe kezdene, 
mérlegelje az eddigi helyzetét!

Uralkodó bolygója arra inti, hogy kímélje 
magát fizikailag és szellemileg egyaránt. 
Kevesebb munkát vállaljon, szervezete 
ma nem bírja a terhelést!

Nemsokára pontot tehet azon ügyei végé-
re, amelyek rengeteg energiáját emész-
tették fel. Az elért sikerek erőt adnak 
majd Önnek a folytatáshoz.

Ezúttal olyan lehetőség kerül az útjába, 
amellyel új irányba terelheti az elképze-
léseit. Hagyatkozzék a megérzéseire, és 
bátran kockáztasson!

Felhalmozódtak a feladatai. A bonyolult 
munkákat igyekezzék egy másik néző-
pontból megközelíteni, így könnyebben 
észreveszi a kivezető utat!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
6° / 13°

Kolozsvár
7° / 14°

Marosvásárhely
7° / 14°

Nagyvárad
12° / 16°

Sepsiszentgyörgy
7° / 12°

Szatmárnémeti
8° / 15°

Temesvár
10° / 16°

 » Az igazi hírne-
vet a Valami Ame-
rika című vígjáték 
hozta meg neki, 
melyben egy ren-
dezőt alakított.

Szolgáltatás2020. március 19.
csütörtök10

A féltékeny feleség mondja a férjének:
– Miért hazudsz, hogy nincs köztetek 
semmi, hiszen a közösségi hálón láj-
koltad Manci fényképét!
– De drágám, te is szoktad lájkolni a re-
cepteket, és mégsem főzöl semmit!

Két barátnő hosszú idő után találkozik:
– Nos, milyen a házasélet a szürrealista 
festővel?
– Nagyon jól megvagyunk. Ő fest, én 
főzök, aztán próbáljuk kitalálni, hogy ki 
mit alkotott.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. már-
cius 29-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az egyik hajléktalan meglátogatja a 

sorstársát, aki egy gázégőn vegetából 

levest főz.

– Szevasz, hogy vagy? – kérdi.

– ...? ... (Poén a rejtvényben.)

Sorstársak

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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